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B7-0000/2013

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Agenda Digital para a Europa – Promover o 
crescimento da Europa com base nas tecnologias digitais – uma Europa sem taxas de 
itinerância em 2015
(2013/2593 (RSP)).

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “A Agenda Digital para a Europa 
– Promover o crescimento da Europa com base nas tecnologias digitais” –
COM(2012)784 final,

– Tendo em conta a pergunta de xx xx xxxx sobre a Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das 
Regiões sobre “A Agenda Digital para a Europa – Promover o crescimento da Europa 
com base nas tecnologias digitais” (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 531/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de junho de 2012, relativo à itinerância nas redes de comunicações móveis públicas 
da União,

– Tendo em conta o artigo 115.º, n.º 5, e o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o Conselho planeia adotar conclusões sobre a Agenda Digital para a 
Europa no Conselho Europeu de 24-25 de outubro de 2013;

1. Lamenta que o mercado de telecomunicações ainda esteja fragmentado em mercados 
nacionais, pelo que não pode ser considerado um mercado económico único, no qual a 
concorrência é incentivada;

2. Salienta que, de acordo com analistas do setor, as receitas de itinerância dos operadores 
europeus representam, em muitos casos, cerca de 10% das vendas e que o setor e os 
consumidores pagam, com frequência, quatro vezes mais o preço pago pelos operadores 
no mercado grossista das chamadas em itinerância;

3. Lamenta que estas margens de lucro desequilibradas na itinerância aumentem os custos 
da mobilidade na Europa,  o que dificulta o crescimento e a prosperidade, uma vez que a 
mobilidade é um dos fatores de crescimento mais importantes para o crescimento na 
Europa;

4. Salienta que os Estados Unidos eliminaram as tarifas de itinerância e que o governo da 
Índia aprovou, em 2012, uma nova política em matéria de telecomunicações (NPT), que 
também elimina as tarifas de itinerância; 

5. Considera que a União Europeia deve seguir o exemplo dos Estados Unidos e da Índia; 
apela à criação de um vasto conjunto de medidas concretas a apresentar pela Comissão e 
a aprovar antes do final da legislatura do Parlamento, o que iria resolver o problema da 
fragmentação do mercado no setor das telecomunicações;
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6. Considera que estas medidas estruturais devem criar um verdadeiro mercado digital de 
telecomunicações, no qual a concorrência seja estimulada e os operadores de rede tenham 
de oferecer a outros prestadores de telecomunicações móveis acesso às suas redes a 
preços por grosso; entende que essas medidas devem incluir um quadro no âmbito do 
qual os utilizadores possam manter o mesmo número em todos os países, sem terem de 
pagar tarifas de itinerância; 

7. Recorda ao Conselho e à Comissão que a Agenda Digital para a Europa afirma que a 
diferença entre as tarifas nacionais e de itinerância devem ser reduzidas praticamente a 
zero em 2015; lamenta que este objetivo esteja longe de ser alcançado;

8. Considera que as medidas devem, por conseguinte, abolir as tarifas de itinerância até 
2015;

9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


